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§ 97
Beslut om bidrag 2021 för gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller 
stiftelser (KS 2020.362)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Som en del av kommunplan 2020-2022 tog fullmäktige i juni 2019 beslut om att inrätta, och 
avsätta medel för, en bidragspott avsedd för gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller 
stiftelser. Beslut om tilldelning av bidrag för ändamålet sker inom kommunstyrelsens 
verksamhet som också förfogar över budgeten för detsamma. För budgetår 2021 har avsatts 
totalt 200 tkr (50 tkr avser driftsbidrag och 150 tkr bidrag till investering).

Gällande riktlinjer för bidraget och möjligheterna att erhålla del av det framgår i bilaga 1. 
Ansökningsperioden för bidraget varade fram till sista mars. För 2021 har två föreningar 
lämnat in ansökningar. Båda har av kommunledningskontoret bedömts uppfylla de allmänna 
krav på föreningen som ställs i riktlinjerna och båda erhöll bidrag år 2020.

Ansökningarna i sin helhet framgår av bilagorna 2 och 3 till tjänsteskrivelsen. Som sista del i 
denna tjänsteskrivelse redogörs kortfattat för vilka föreningarn är och vilka åtgärder eller 
syften de söker för samt ansökta belopp.

Det totala beloppet föreningarna ansöker om överstiger de avsatt budgetmedel som finns. Det 
beslut som kommunstyrelsen fattar kan innebära att en förening får hela eller en del av ansökt 
belopp. Det bidrag Frösunda Hembygdsförening ansöker om gällande drift (50 000kr) 
bedömer kommunledningskontoret egentligen är för investering vilket innebär att deras 
ansökan bör ses som ett samlat äskande om 250 000 kr för investering.

Kommunledningskontoret lämnar inte något förslag till beslut för fördelning av bidraget.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget ställningstagande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Ansökan om bidrag år  2021 för gemensamhetslokaler drivna av föreningar och 

stiftelser
 4.8.3 Riktlinjer för bidrag till föreningsdrivna gemensamhetslokaler
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Tjänsteskrivelse

Beslut om bidrag 2021 för 
gemensamhetslokaler drivna av 
föreningar eller stiftelser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut bidrag år 2021 enligt följande:

 

Sammanfattning av ärendet
Som en del av kommunplan 2020-2022 tog fullmäktige i juni 2019 beslut om att 
inrätta, och avsätta medel för, en bidragspott avsedd för gemensamhetslokaler drivna 
av föreningar eller stiftelser. Beslut om tilldelning av bidrag för ändamålet sker inom 
kommunstyrelsens verksamhet som också förfogar över budgeten för detsamma. För 
budgetår 2021 har avsatts totalt 200 tkr (50 tkr avser driftsbidrag och 150 tkr bidrag 
till investering).

Gällande riktlinjer för bidraget och möjligheterna att erhålla del av det framgår i 
bilaga 1. Ansökningsperioden för bidraget varade fram till sista mars. För 2021 har två 
föreningar lämnat in ansökningar. Båda har av kommunledningskontoret bedömts 
uppfylla de allmänna krav på föreningen som ställs i riktlinjerna och båda erhöll 
bidrag år 2020.

Ansökningarna i sin helhet framgår av bilagorna 2 och 3 till tjänsteskrivelsen. Som 
sista del i denna tjänsteskrivelse redogörs kortfattat för vilka föreningarn är och vilka 
åtgärder eller syften de söker för samt ansökta belopp. 

Det totala beloppet föreningarna ansöker om överstiger de avsatt budgetmedel som 
finns. Det beslut som kommunstyrelsen fattar kan innebära att en förening får hela 
eller en del av ansökt belopp. Det bidrag Frösunda Hembygdsförening ansöker om 
gällande drift (50 000kr) bedömer kommunledningskontoret egentligen är för 
investering vilket innebär att deras ansökan bör ses som ett samlat äskande om 250 
000 kr för investering.

Kommunledningskontoret lämnar inte något förslag till beslut för fördelning av  
bidraget. 
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Össeby Hembygdsförening 

Antal medlemmar: 312
Bedriver barn- och ungdomsverksamhet: Nej
Ansökt belopp drift: 13 000 kr
Ansökt belopp investering: 33 400 kr
Ansöker för: Drift - el, försäkring, sophämtning och städning.
Investeringar - Lagning av entrétrappa med ramp, anläggande av gång med hårt 
underlag till ramp och toalett, åtgärderna vidas med syfte att funktionshinderanpassa.

Frösunda Hembygdsförening

Antal medlemmar: 281
Bedriver barn- och ungdomsverksamhet: Nej
Ansökt belopp drift: 50 000 kr
Ansökt belopp investering: 200 000 kr

Ansöker för: Fortsatt renovering av Frösunda stationshus. Det avser återstående fasad 
mot norr samt arbeten med isolering och installation av värmepump och måla 
Frösunda station till 1885 års utseende. Målsättningen är att återställa byggnadens 
utseende till hur den såg ut vid byggnationen 1885. 

Annika Hellberg Magnus Sjögren
Kommundirektör Kommundirektörens 

ledningsstöd

Bilagor
1. Regler för bidraget
2. Ansökan från Össeby Hembygdsförening
3. Ansökan från Frösunda Hembygdsförening

Expedieras till:
Akten

Ekonomiavdelningen

Kommunkansliet
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1.  Bidragets syfte och ändamål 
De flesta, dock inte alla, ideella organisationer behöver lokaler för att kunna 
bedriva sin verksamhet. Vallentuna kommuns särskilda bidrag till 
gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller stiftelser är till för att 
möjliggöra för ideella organisationer att kunna tillhandahålla ändamålsenliga, 
hälsosamma och säkra lokaler för den allmänhet som nyttjar dem.  

I och med att kommunen ger möjlighet att ansöka om särskilda extra medel 
för detta främjas det brett förankrade föreningslivet i Vallentuna. Bidraget, 
som innebär en engångsutbetalning vid varje beslut, kan sökas dels som ett 
extra driftsstöd och dels som ett bidrag för lokalinvesteringar som föreningen 
eller stiftelsen gör. Bidraget beslutas om och delas ut av Kommunstyrelsen i 
Vallentuna kommun.   

 

1.1 Allmänt om reglerna för bidraget till 
föreningsdrivna gemensamhetslokaler  

Vallentuna har ett rikt fritidsliv, ofta drivet av ideella krafter. Det utgör en 
viktig del av samhället och stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar 
gemenskap. Genom att ge ekonomiskt stöd till föreningar eller stiftelser vill 
Vallentuna kommun stödja mervärdet och mångfalden som skapas genom 
deras verksamhet. Vallentunaborna ska både erbjudas möjligheter att ta del 
av aktiviteterna men också att själva kunna vara med och skapa dem.  

Kommunen ger på olika sätt stöd, både ekonomiskt och praktiskt, till ideella 
organisationer vars verksamhet till stor del bygger på frivilligarbete. Bland 
annat sker detta inom reglerna för bidragsnormer som fritidsförvaltningen 
har för föreningsverksamhet i Vallentuna.  

För att en förening eller stiftelse ska kunna få stöd måste den lämna in en 
ansökan till kommunen. Om kommunen beslutar att den sökande 
organisationen ska få ekonomiskt stöd (bidrag) innebär det dock inte att ett 
uppdragsförhållande råder mellan parterna.  

Föreningen ska följa bestämmelserna i detta dokument för att bidrag ska 
kunna beviljas och betalas ut. Bestämmelserna som i detta fall avser bidrag till 
gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller stiftelser har beslutats av 
Kommunstyrelsen. Ändringar i bestämmelserna ska beslutas av samma 
nämnd. Vid eventuella meningsskiljaktigheter i tolkning har 
Kommunstyrelsen företräde.   

Kommunfullmäktige fattar i samband med beslut om kommunplan och 
budget beslut om varje års avsatta bruttoram för bidraget. Kommunstyrelsen 
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tar sedan beslut om, och i vilken omfattning, bidrag ska tilldelas sökande 
föreningar.  

Bidrag kan, men måste inte, varje år delas ut i nivå med den av fullmäktige 
årligt anslagna ramen. En eller flera föreningar eller stiftelser kan komma att 
erhålla bidrag ur varje års anslag. Detta är upp till kommunstyrelsen att 
besluta om.  

2.  Generella villkor för att vara 
ansökningsberättigad förening 

För att en förening eller stiftelse ska kunna söka bidraget från Vallentuna 
kommun ska följande villkor uppfyllas:    

• Föreningen eller stiftelsen har sitt säte i Vallentuna kommun, eller 
merparten av sin verksamhet och sina lokaler inom kommungränsen. 

• Föreningen eller stiftelsen genomför verksamhet som är till nytta för 
Vallentunas kommuninvånare. 

• Föreningen ska bedriva verksamhet eller arrangemang som är öppen 
för allmänheten att besöka eller delta i. Lokalerna som söks bidrag för 
ska hyras eller lånas ut till allmänheten för dess varierande behov.  

• Föreningen eller stiftelsen präglas av demokratiska värderingar samt 
är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer  

• Föreningen eller stiftelsen har under det år som man söker bidrag för 
planerar att genomföra minst 20 aktiviteter/sammankomster 

• Föreningen eller stiftelsen har haft ett årsmöte eller konstituerande 
möte där en styrelse valts och beslut om verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och verksamhetsplan 
har fattats  

• Föreningen eller stiftelsen har ett officiellt organisationsnummer  
• Föreningen eller stiftelsen ska finnas med i kommunens 

föreningsregister och själva säkerställa att aktuella kontaktuppgifter 
till styrelse lämnats för att finns angivna där.  

• Föreningen eller stiftelsen ska årligen uppdatera sina 
föreningsuppgifter inklusive medlemmar i registret.  
 

• Föreningar eller stiftelser som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
ska på begäran kunna påvisa att de efterlever barnkonventionen 
(Barnkonventionen är en del av den svenska lagen från och med 1 
januari 2020). Om Vallentuna Kommun upptäcker brister i detta 
avseende kan föreningen eller stiftelsen bli återbetalningsskyldiga av 
bidraget. Barn- och ungdomsverksamhet ska vara drog- och alkoholfri. 
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• Föreningar eller stiftelser som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
ska vara anslutna till en riksorganisation. I de fall föreningen eller 
stiftelser ej är ansluten till en riksorganisation ska Vallentuna 
kommun särskilt godkänna föreningens stadgar för att bidraget ska 
kunna ges.  
  

Vid beslut om bidrag kan undantag från dessa villkor i särskilda fall göras av 
kommunstyrelsen.  

2.1 Kriterier för att kunna erhålla bidraget  
Bidrag kan ges för egen ägd lokal eller lokaler som hyrs årsvis och som inte 
ägs av kommunen. Bidraget kan erhållas av alla föreningar eller stiftelser 
oavsett verksamhet, förutsatt att nedanstående kriterier är uppfyllda.  

2.1.1 Bidrag beviljas inte till:  

• Religiös, partipolitisk eller facklig verksamhet 
• Föreningar eller stiftelser som har uteslutits efter att ha brutit mot 

dessa bestämmelser eller på annat sätt inte har fullföljt sina 
skyldigheter till kommunen eller kommunens bolag 

• Skolidrottsföreningar eller stiftelser 
• Föreningar eller stiftelser vars syfte är att generera vinst till sina 

medlemmar.  
• Föreningar och stiftelser som inte anses uppfylla grundläggande 

etiska, ickediskriminerande och demokratiska värderingar 
• Redan finansierade eller genomförda lokalinvesteringar.  

 

Det finns inget hinder för att samma förening eller stiftelse söker flera olika 
bidrag hos kommunen. Kommunen beviljar normalt sett inte mer än ett 
bidrag för en och samma aktivitet eller samma ändamål. Vid 
kommunstyrelsens bedömning av om detta bidrag ska erhållas eller inte 
beaktas särskilt om föreningen samtidigt erhåller hyresbidrag inom kultur- 
eller fritidsnämndens bidragsnormer.  

2.1.2 Ansökan och krav på ansökningshandlingarna 

• Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar och 
stiftelser i Vallentuna kommun görs enligt de anvisningar som finns på 
kommunens hemsida. 
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• Föreningens eller stiftelsens ordförande samt antingen en av 
revisorerna eller kassören intygar att uppgifterna i bidragsansökan är 
riktiga.  

• Ansökan för varje år ska vara kommunen tillhanda senast 31 mars.  

• Om ansökan lämnats in för sent till kommunen eller i övrigt inte 
uppfyller kraven ges inte rätt till bidrag.  

• Föreningen ska bifoga sitt senaste godkända årsmötesprotokoll, 
verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse till sin 
bidragsansökan. En nystartad förening som ännu inte haft något 
årsmöte bifogar istället protokoll från sitt konstituerande möte.  

• Av ansökan ska styrelsens sammansättning samt antalet medlemmar i 
föreningen framgå. För barn- och ungdomsföreningar ska det anges 
hur många av medlemmarna som är 7-20 år, hur många som är 21 år 
och äldre, uppdelat på flickor och pojkar.  

2.1.3 Bedömning av ansökningar   

Vid bedömning av ansökan tas följande kriterier i beaktande:   

• De positiva effekter som föreningens eller stiftelsens verksamhet har 
för Vallentunas invånare  

• Föreningens eller stiftelsens ekonomiska situation, inklusive 
eventuella andra bidrag som föreningen erhåller från kommunen eller 
andra finansiärer  

• Hur föreningen eller stiftelsen har använt eventuellt tidigare 
ekonomiskt stöd från kommunen och vilket resultat som har 
redovisats.  

2.1.4 Villkor för bidragsutbetalning 

• Kommunstyrelsen har fattat beslut om att bevilja bidrag 

• Bidrag betalas ut först när begärda fullständiga handlingar skickats in. 
Utbetalning sker till det plusgiro- eller bankgirokonto som föreningen 
har registrerat. 

• Om en förening eller stiftelse beviljas ett delbelopp av ansökt bidrag 
ska föreningen eller stiftelsen inom två veckor från meddelat beslut 
meddela kommunen om de på grund av otillräcklig finansiering avstår 
från att genomföra insatsen, och därmed den beviljade bidragsdelen   
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3.  Uppföljning och kontroll  

3.1 Redovisning av beviljat bidrag  

• Samtliga föreningar eller stiftelser som har beviljats bidrag ska senast 
det datum som anges i samband med ansökan lämna en redovisning 
av hur bidraget har använts och påvisa resultatet som uppnåtts med 
stöd av bidraget. 

• Redovisningen kommer att följas upp av kommunen. Godkänd 
redovisning av tidigare bidrag för avslutat verksamhetsår är en 
förutsättning för att ny ansökan om bidrag ska kunna godkännas.  

Föreningen eller stiftelsen ska även kunna visa upp protokoll, medlemslistor 
och övriga handlingar för granskning om kommunen begär det. Eventuella 
kontroller ska ske med respekt för medlemmars personliga integritet.   

  



Vallentuna kommun
Ansökan om b drag t  gemensamhets oka er dr vna av fören ngar/st fte ser

Uppg ftsnamn Uppg ftsvärde

Start
Jag har förstått att både orförande och medsökande
(rev sor e er kassör) måste skr va under med s na e-
eg t mat oner.

Ja

Inledande uppgifter
Har du/n  äst och tag t de  av r kt njerna för b drag
t  gemensamhets oka er dr vna av fören ngar e er
st fte ser?

Ja

Har fören ngen/st fte sen s tt säte  Va entuna kommun,
e er merparten av s n verksamhet och s na oka er nom
kommungränsen?

Ja

Genomför fören ngen/st fte sen verksamhet som är t
nytta för Va entunas kommun nvånare?

Ja

Är fören ngens/st fte sens verksamhet öppen för a a
som v  de ta , och/e er stödja, fören ngens/st fte sens
verksamhet?

Ja

Hyrs e er ånas oka erna som söks b drag för ut t
a mänheten (detta är en förutsättn ng för att bev jas
b drag)?

Ja

Präg as fören ngen/st fte sen av demokrat ska
värder ngar samt är uppbyggd och fungerar en gt
demokrat ska pr nc per?

Ja

Har fören ngen/st fte sen under det år som man
söker b drag för ha genomfört m nst 20 akt v teter/
sammankomster?

Ja

Beskr v kortfattat typ av sammankomster, omfattn ng samt anta  besökare (max 750 tecken)
V  erbjuder ett omfattande programutbud  tr vsamma och entus asmerande former genom
b and annat:
• att verka för ökad kunskap om Össeby-bygden samt skapa ökad förståe se för dess
ku turh stor a och ku turm jö
• äga och dr va området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen  Brottby som
hembygdsgård med möj ghet att användas för såvä  fören ngens egna som andra fören ngars
och ensk das akt v teter
• anordna söndagsöppet med server ng  Kvarnstugan, mus kevenemang, föredrag,
exkurs oner, fester med mera.
Anta et besökare under ett år 1500-2000 personer.

Har fören ngen/st fte sen haft ett g t gt årsmöte och/e er
konst tuerande möte?

Ja, både ett konst tuerande möte och
årsmöte

Har fören ngen/st fte sen ett off c e t
organ sat onsnummer?

Ja

F nns fören ngen/st fte sen med  kommunens
fören ngsreg ster?

Ja

1 (4)















 Össeby Hembygdsförening  Sida:  1(2)

 816000-3813  Resultatrapport  Utskrivet:  21-03-25

 Preliminär  13:24
 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  159
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Perioden  Ackumulerat  Ack fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsavgifter  45 900,00  45 900,00  46 600,00
 3020  Deltagaravgifter  0,00  0,00  19 500,00
 3050  Försäljning  3 297,00  3 297,00  31 178,00
 3060  Uthyrning  6 600,00  6 600,00  7 700,00
 3740  Öresutjämning  0,81  0,81  -1,55
 S:a Nettoomsättning  55 797,81  55 797,81  104 976,45

 Övriga rörelseintäkter
 3940  Kollekter  1 120,00  1 120,00  1 138,00
 3987  Erhållna kommunala bidrag  31 500,00  31 500,00  25 000,00
 3989  Övriga erhållna bidrag  38 000,00  38 000,00  0,00
 3993  Gåvor  1 050,00  1 050,00  350,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  71 670,00  71 670,00  26 488,00

 S:a Rörelseintäkter mm  127 467,81  127 467,81  131 464,45

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp av varor och material  -50,00  -50,00  -2 487,50
 4050  Inköp Servering mm  -1 149,86  -1 149,86  -13 001,80
 4120  Direkta kostn Utfärd  0,00  0,00  -21 298,00
 4910  Lagerförändring  -836,70  -836,70  -691,23
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -2 036,56  -2 036,56  -37 478,53

 Bruttovinst  125 431,25  125 431,25  93 985,92

 Övriga externa kostnader
 5020  Elkostnader  -11 984,00  -11 984,00  -13 267,00
 5040  Vatten och avlopp  -2 657,00  -2 657,00  -2 840,00
 5080  Rep. o underhåll  -68 268,00  -68 268,00  -4 994,70
 5162  Sophämtning  -1 904,00  -1 904,00  -2 524,00
 5410  Förbrukningsinventarier  0,00  0,00  -3 633,00
 5460  Förbrukn material  -1 222,90  -1 222,90  -81,55
 5980  Abb. "Hemsidor"  -1 290,00  -1 290,00  -1 002,50
 6110  Kontorsmateriel  -470,80  -470,80  -277,00
 6150  Trycksaker  -3 463,00  -3 463,00  -12 558,00
 6250  Postbefordran  -3 190,00  -3 190,00  -4 503,00
 6310  Företagsförsäkringar  -4 321,00  -4 321,00  -4 967,00
 6570  Bankkostnader  -1 029,30  -1 029,30  -769,50
 6590  Främmande tjänster  -5 795,00  -5 795,00  -25 909,00
 6970  Böcker Tidskrifter  -780,00  -780,00  -780,00
 6980  Medlemsavg. ut  -8 535,00  -8 535,00  -8 735,00
 S:a Övriga externa kostnader  -114 910,00  -114 910,00  -86 841,25

 Personalkostnader
 7310  Kontantaersättningar  -1 500,00  -1 500,00  -8 750,00
 7330  Bilersättningar  -1 650,00  -1 650,00  -1 000,00
 7521  Avgifter för löner och ersättningar  0,00  0,00  -1 431,00
 S:a Personalkostnader  -3 150,00  -3 150,00  -11 181,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -120 096,56  -120 096,56  -135 500,78

 Rörelseresultat före avskrivningar  7 371,25  7 371,25  -4 036,33

 Avskrivningar
 7829  Avskrivningar  0,00  0,00  -3 896,25
 S:a Avskrivningar  0,00  0,00  -3 896,25

 Rörelseresultat efter avskrivningar  7 371,25  7 371,25  -7 932,58

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  7 371,25  7 371,25  -7 932,58



 Össeby Hembygdsförening  Sida:  2(2)

 816000-3813  Resultatrapport  Utskrivet:  21-03-25

 Preliminär  13:24
 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  159
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Perioden  Ackumulerat  Ack fg år

 Resultat från finansiella investeringar
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 8310  Ränteintäkter  0,00  0,00  19,73
 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0,00  0,00  19,73

 Räntekostnader och liknande resultatposter
 8400  Räntekostnader  -13,00  -13,00  0,00
 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter  -13,00  -13,00  0,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  -13,00  -13,00  19,73

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  7 358,25  7 358,25  -7 912,85

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  7 358,25  7 358,25  -7 912,85

 Resultat före skatt  7 358,25  7 358,25  -7 912,85

 Beräknat resultat  7 358,25  7 358,25  -7 912,85

 8999  Årets resultat  -7 358,25  -7 358,25  7 912,85



 Össeby Hembygdsförening  Sida:  1(1)

 816000-3813  Balansrapport  Utskrivet:  21-03-25

 Preliminär  13:24
 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  159
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1220  Inventarier  12 490,00  0,00  12 490,00
 1228  Ack nedskrivn inv/verktyg  -12 490,00  0,00  -12 490,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  0,00  0,00  0,00

 S:a Anläggningstillgångar  0,00  0,00  0,00

 Omsättningstillgångar
 Varulager mm

 1412  Lager Bok Märta Kraemer  10 214,10  -130,95  10 083,15
 1413  Lager Kårsta boken  19 644,98  -705,75  18 939,23
 S:a Varulager mm  29 859,08  -836,70  29 022,38

 Fordringar
 1630  Skattekonto  0,00  2,00  2,00
 1790  Interimsfordringar  16 000,00  -11 232,00  4 768,00
 S:a Fordringar  16 000,00  -11 230,00  4 770,00

 Kassa och bank
 1920  PlusGiro  179 618,80  -18 515,05  161 103,75
 1944  Medl konto KF  100,00  0,00  100,00
 S:a Kassa och bank  179 718,80  -18 515,05  161 203,75

 S:a Omsättningstillgångar  225 577,88  -30 581,75  194 996,13

 S:A TILLGÅNGAR  225 577,88  -30 581,75  194 996,13

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2060  Eget kapital  -150 817,27  615,88  -150 201,39
 2068  Föreg.års resultat  615,88  7 296,97  7 912,85
 2069  Årets resultat  7 912,85  -15 271,10  -7 358,25
 S:a Eget kapital  -142 288,54  -7 358,25  -149 646,79

 Obeskattade reserver
 2170  Ändamålsbestämda medel Rep.  -19 746,00  7 000,00  -12 746,00
 2171  Ändamålsbestämda medel Kyrkom.  -698,34  0,00  -698,34
 2172  Ändamålsbestämda medel Bok  -25 000,00  0,00  -25 000,00
 S:a Obeskattade reserver  -45 444,34  7 000,00  -38 444,34

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -13 087,00  7 832,00  -5 255,00
 2970  Förutbetalda medl.avgifter  -22 350,00  20 700,00  -1 650,00
 2990  Uppl kostn. o förutbet.intäkter  -2 408,00  2 408,00  0,00
 S:a Kortfristiga skulder  -37 845,00  30 940,00  -6 905,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -225 577,88  30 581,75  -194 996,13

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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ÖSSEBY HEMBYGDSFÖRENING   2021-02-27 

   

 

 

Projektbeskrivning av anpassning för funktionshindrade hos Össeby 

Hembygdsförening vid Kvarnstugan i Brottby 

 

Anläggande av gång med fast underlag enligt röd streckning på skiss nedan, 60 

kvadratmeter. 

 

 Bortforsling av nuvarande lager av grus och jordmaterial och anläggande 

av nytt underlag med fiberduk och makadam ovanpå, finjustering med 

stenmjöl 

 Anläggande av betongplattor enligt bild nedan, modell S:t Erik natursingel 

400x400x45 mm. 

 

Projektet är en engångsåtgärd som förväntas bli utfört på ett gediget sätt och som 

efter genomförande inte väntas medföra några drift- eller underhållskostnader. 
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Bilderna, tagna i slutet av mars 2021, se de följande sidorna, visar hur det ser ut 

på platsen. 

 

Kvarnstugan sedd från Gamla Norrtäljevägen i Brottby. En allmän gång- och 

cykelväg går mellan gärdsgården och huset på denna sida. Väderkvarnen skymtar 

i bakgrunden. 

 

 

Punkt A enligt skiss ovan, där den planerade gången med betongplattor ska börja 

och vara ingång till Kvarnstugans tomt. Här blir det anslutning till den allmänna 

gång- och cykelvägen. Denna punkt ligger närmast övergångsstället på Gamla 

Norrtäljevägen.   
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På denna långsida av Kvarnstugan finns punkt B enligt skiss ovan. Den planerade 

gången med betongplattor ska här ansluta till entrétrappan med ramp. 

  

 

Från denna punkt B ska gången med betongplattor fortsätta till toaletten i nästa 

hus som ses på den här bilden. Den underliggande stommen till denna entrétrappa 

med ramp är kraftigt rötskadad och måste byggas ny.  
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Här finns punkt C enligt skissen ovan. Ramp med ingång till toaletten och väl 

tilltaget utrymme för personer med funktionshinder. 

 

    2021-03-27 /Össeby Hembygdsförening gm Börje Sjöman 
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ÖSSEBY HEMBYGDSFÖRENING 

Organisationsnummer 816000-3813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Verksamhetsberättelse för år 2020               

 

 

Styrelse  Ordförande Börje Sjöman  Össeby-Garn 

  Vice ordförande Hans-Georg Wallentinus  Össeby-Garn           

  Sekreterare Elisabeth Ivarsson  Vallentuna 

  Kassör Åse Lindholm  Kårsta  

  Ledamot Carl Spetz  Össeby-Garn 

  Ledamot MariAnne Zeldenrust Dahlbeck Össeby-Garn 

  Ledamot Robert Einebrant  Össeby-Garn   

  Suppleant Anne Spetz  Össeby-Garn 

  Suppleant/adm av Susanne Lilja  Össeby-Garn 

  medlemsregistret 

  Suppleant Hans Bjurner  Kårsta 

  Suppleant Ris Peter Larsson  Össeby-Garn    

  Suppleant Anna Mölgård  Angarn 

  Suppleant Elisabeth Blomdin  Össeby-Garn 

 

Revisorer  Ordinarie revisorer har varit Åke Uddén och Peter Lenti med Monica 

  Husberg som suppleant. 

 

Valberedning Föreningens valberedning har bestått av Mattias Andersson (samman- 

  kallande), Bengt Dahlbeck och Edith Arbjörk. 

 

Sammanträden Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden, nämligen den 30 augusti, 

  28 september och 11 november. 

 

Medlemskap i andra Sveriges Hembygdsförbund 

organisationer Stockholms Läns Hembygdsförbund 

  Arbetsgrupp Långhundraleden 

  Angarngruppen 

  Föreningen Klockarborgs Vänner 

  Föreningen Vallentuna Folkrörelsearkiv 

 

Antal medlemmar Föreningen har under året haft 312 medlemmar, mot 307 året innan. 

  22 medlemmar har nyrekryterats. 
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Aktiviteter 
 

9 februari  Workshop – Kartor på internet, program i Kvarnstugan som leddes av Hans- 

Georg och Sonia Wallentinus, uppdelat i två pass, det ena om hur man läser och  

förstår gamla kartor, det andra i form av workshop om deltagarnas egna 

frågeställningar. Ca 30 deltagare. Servering. 

 

1 mars   Om förändringarna i det gamla jordbrukssamhället, då Björn Wester berättade i  

Kvarnstugan om tiden från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet med utgångs- 

punkt från hans släkts historia i Kårsta och Vada. Ca 40 deltagare. Servering 

 

28 juni   Emilia Amper Trio inbjöd medlemmar och allmänhet till folkmusikkonsert vid  

Kvarnstugan. 42 besökare. 

 

23 juni   Låt i dur och moll – Folkmusikkonsert med Micke Löfroth och Håkan Wredh  

vid Kvarnstugan. Ca 25 besökare. 

 

30 augusti  Årsmöte med sedvanligt program vid Kvarnstugan. Musikunderhållning av  

Kjell Husberg, Lennart Brynielsson, Kristoffer Myrberg och Laila Traunmüller.  

Ca 25 deltagare. 

 

17 oktober  Vada – i forna tider den främsta stormannabygden utmed Långhundraleden, 

en guidad tur till Sjökullarna då Börje Sjöman berättade. Ca 15 deltagare. 

 

Sommaren  Besök vid Kvarnstugan och kvarnen vid flertalet tillfällen av såväl hela  

och hösten  grupper som några få personer, som haft utomhusaktiviteter och fikastunder. 

   Det har varit förbipasserande på Roslagsleden och intresserade som tagit sig till  

platsen med dess kulturhistoriska atmosfär, mycket som en följd av det rådande 

pandemi-läget då många föredragit att vara ute.  

 

Det totala antalet genomförda aktiviteter i hembygdsgården kan därmed räknas till drygt 20. Gällande 

Corona-restriktioner har varit av största vikt för föreningen att följa. 

 

Hembygdsgården 
 

Kvarnstugan har stått till förfogande inte enbart för föreningens egna utan även andra föreningars och 

enskildas aktiviteter, under det gångna året mycket i samband utomhusaktiviteter på grund av det 

speciella pandemiläget (se ovan). Husvärdar har varit Bengt Dahlbeck och MariAnne Zeldenrust 

Dahlbeck som samordnat förberedelser i samband med olika aktiviteter. 

 

Utvändig målning av Kvarnstugan och flygelbyggnaderna har utförts. Föreningen tog in offerter från 

olika målare att jämföra med. Arbetet uppdrogs åt av Stefan Holmström Måleri som hade lämnat det 

mest fördelaktiga anbudet och som dessutom innebar val av färger som var särskilt anpassade för 

kulturbyggnader. Kostnaden täcktes till stor del genom att både länsstyrelsen och kommunen bidrog 

med anslag. 

 

Gräset har klippts av Robert Einebrant och Bengt Dahlbeck. Börje Sjöman har slagit utmed gärds-

gården, i kanter och runt kvarnen. Slåtter i gravfältet har skötts av kommunen. 

 

Bengt Lundberg har gjort klart arbetet som påbörjades under det föregående året med att byta två 

bärande bjälkar på kvarnen och förstärkt bottenbjälkarna som hela byggnaden står på, se kvarn-

gruppens rapport i bilaga 1. 

 

El och radiatorer har setts över av Fredrik Andersson som även bytt ut termostaten för värmereglering. 
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50 år och hedrad med egen fana 

 

I samband med Nationaldagsfirandet tilldelades föreningen en egen fana från Stiftelsen Sveriges 

Nationaldag. Det är en flagga fäst på bärbar stång, försedd med mässingsskylt som har inskriptionen 

”Gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2020” och fanspets med Vasakärve. 

Anledningen var att föreningen under 2020 fyllde 50 år. 1970 var nämligen året då den dåvarande 

kyrkoruinföreningen utvecklades och hembygdsföreningen därigenom fick sin nuvarande form. 

 

Det var en målsättning att även fira med jubileum, men tyvärr blev det inte möjligt på grund av 

pandemin. 

 

Skolmuseet 

 

Då Össeby församling på sistone stått inför en förändring av sina lokaler, har föreningen i en skrivelse, 

daterad 2020-11-01, gjort ett upprop för skolmuseet, som var riktat till såväl kyrkorådet i Össeby 

församling som barn- och ungdomsnämnden och kulturnämnden inom Vallentuna kommun med 

respektive förvaltningar. Genom att hembygdsföreningarna i Vallentuna, Markim, Orkesta och 

Frösunda samt Klockarborgs Vänner anslöt sig till uppropet gavs det en extra tyngd. Det gemensamma 

budskapet var vikten av att behålla museet i Össeby-Garns gamla kyrkskola, att åtgärda brister i 

lokalerna samt förbättra marknadsföring och visning. Ett förslag som också framfördes var att 

involvera kulturförvaltningen inom kommunen. Sedan museet kom till 1975 har det varit inrymt i den 

gamla kyrkskolan som sedan ett antal år tillbaka ägs av församlingen, medan Barn- och ungdoms-

nämnden med förvaltning stått för huvudmannaskapet. 

Resultatet av framställningen blev mycket lovande. Församlingen uttalade sig vara mån om museet, 

och kommunen beslutade att det från och med 2021 skulle handhas av kulturförvaltningen. En 

utställningsproducent fick utökad tid i anställningen för museet för att se över möjligheterna att 

utveckla verksamheten med utställningar och visningar för allmänheten. Ambitionen skulle även vara 

att ta uti med lagning av skador i inredningen. För föreningen återstår under det kommande året att 

följa upp den nya satsningen med förslag på åtgärder mer konkret. 

Lappdal 

 

Under det gångna året avled Inga Bergman i Lappdal, sedan många år medlem i föreningen, och då 

inga arvingar fanns tillföll hennes kvarlåtenskap Allmänna arvsfonden. I sitt hem lämnade Inga 

Bergman efter sig inventarier med ett kulturhistoriskt värde av ett särskilt lokalt och allmänt intresse, 

bland annat den samling som utgjort ett litet gårdsmuseum och dokumentation från hennes förfäder. 

Inga Bergman bodde under hela sitt liv på Lappdal och var den sjätte generationen av samma släkt 

som funnits på gården i nära 200 år. 

 

Föreningen har av den anledningen ansökt hos Allmänna arvsfonden, genom skrivelse till Kammar-

kollegiets arvsfondsavdelning, daterad 2020-11-18, om arvsavstående. Tanken är att fonden ska avstå 

till föreningen den del i boet som har ett särskilt lokalt och allmänt kulturvärde. Frågan väntas bli 

avgjord under 2021. 

 

Kårsta som postadress 

 

Kårsta som postort är ett ärende som föreningen har haft aktuellt en tid tillbaka, från början väckt som 

en motion av Per-Evert Staff till årsmötet 2018. Under det nu gångna året kom frågan upp till politiskt 

ställningstagande i kommunen, då det beslöts om återremittering för fortsatt handläggning. Från 

föreningens sida kunde konstateras att i underlaget till beslutet hade inkommit synpunkter från boende 

i Kårsta som var felaktiga. För att bidra till en saklig hantering har föreningen framfört kompletteringar 

till kommunen genom en särskild skrivelse, daterad 2020-07-13.   
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Marknadsföring  
 

Ris Peter Larsson har varit webbredaktör och redigerat föreningens program. Presentationen på 

kommunens upplevelsewebb har skötts av Hans-Georg Wallentinus. Information har även publicerats 

av olika medlemmar på föreningens Facebook-sida. Verksamheten har dessutom uppmärksammats i 

lokalpressen. 

 

Gåvor 

 

I samband med friluftsgudstjänster i kyrkoruinen har kollekter insamlats till föreningen och därutöver 

har enskilda gåvor lämnats på sammanlagt 1 720 kronor. Bengt Lundberg har i samband med sitt 

arbete med kvarnen skänkt den stora specialsågade bjälken som han monterat under kvarnvingarna. 

Från Michael Unghammar har föreningen fått en gammal inramad tavla med kolorerat motiv 

”Christelig andakt för fromma familjer” till Kvarnstugan. 

 

Övrig verksamhet 
 

Arbetena vid kvarnen och kyrkoruinen utfördes i arbetsgrupper som redovisade sina insatser till 

styrelsen i rapporter som bifogas denna verksamhetsberättelse. 

 

Resultat- och balansräkningar bifogas också. Det ekonomiska stöd som föreningen fått från Vallentuna 

kulturnämnd för offentliga aktiviteter har varit av betydelse för programverksamheten. 

 

Sammanfattning 

 

Verksamheten har försvårats och fått lov att planeras om med anledning av den pågående pandemin. 

Det har ändå varit många besökare med aktiviteter till stor del utomhus i hembygdsgården. Insatser 

som särskilt kan nämnas är underhållet av Kvarnstugan och kvarnen samt engagemanget för skol-

museet och Lappdal. I samband med Nationaldagen förärades föreningen en egen fana. För gåvor och 

visat intresse framförs ett varmt tack! 

 

För styrelsen i Össeby hembygdsförening 

 
       Börje Sjöman 

       Ordförande 

 

 

Bilaga 1, Kvarngruppens och Kyrkoruingruppens rapporter. Bilaga 2, Resultatrapport. Bilaga 3, 

Balansrapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

                                                                             Bilaga 1  

 

 

 

Kvarngruppens rapport för år 2020 
  

Kvarngruppens utgjordes under 2020 av Bengt Lundberg, Carl Spetz och Börje Sjöman. 

 

Bengt Lundberg har monterat en stor ny bärande bjälke längst ner på den sida av kvarnen där vingarna 

sitter som ersättning för de två bjälkar som fanns där förut. Bjälken kommer från ett träd som han 

avverkat hemma på sin tomt och som specialsågats till en extra kraftig dimension för att passa in. 

Dessutom har han förstärkt bottenbjälkarna som hela kvarnbyggnaden står på. 

 

      Össeby-Garn den 16 mars 2021 

       
      Börje Sjöman  
 

 

 

 

 

 

Kyrkoruingruppens rapport för år 2020  

 

Kyrkoruingruppen har under 2020 utgjorts av Bengt Dahlbeck, Ann-Charlotte och Robert Einebrant, 

Carl Spetz samt Börje Sjöman. 

 

Altare och bänkar har omhändertagits för vinterförvaring på Brottby gård, som även svarat för allmän 

tillsyn av kyrkoruinen. 

 

Det har också gjorts påminnelser till kommunen som är ägare till kyrkoruinen om att tidigare 

uppkomna skador i stenmuren behöver lagas, men tyvärr utan åtgärd från kommunens sida. 

 

Kyrkoruingruppen har i övrigt deltagit i olika göromål i samband med samarrangemang med 

församlingen, bland annat klockringning. 

 

 

      Össeby-Garn den 16 mars 2021 

 
      Börje Sjöman 

 

 

 

 





Nytt underrede till entrétrappa med ramp för funktionshindrade vid 

Kvarnstugan i Brottby: 

 

Material 10 000:- kr. 

Arbete 10 000:- kr. 

 

Summa 20 000:- kr 

 

26 mars 2021 /Bengt Lundberg (timmerman) 



 

 

 

Offert med kostnadskalkyl 

 

Funktionshinderanpassning vid Kvarnstugan i Brottby i form av en gång med fast 

underlag enligt Össeby Hembygdsförenings projektbeskrivning 2021-03-27.  

Total kostnad för material och arbete inklusive moms: 75 000:- kr. 

 

Skoglunds schakt och marktjänst, organisationsnummer 01541214631701. 

2021-03-28 

Stig Åke Skoglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































































Komplettering av investeringsbidrag från Frösunda hembygdsförening

Tillgänglighet

Bakgrund
Frösunda stationshus ägs av Frösunda hembygdsförening. På nedervåningen har föreningen sina 
sammankomster. Övervåningen hyrs ut. Nedervåningen består av kök, hall, rum och förrådsrum. 
Högst 25 sittande får plats i rummet.

Träff för daglediga
Under tiden januari – maj och augusti - december är stationen öppen för daglediga varannan tisdag. 
Där samlas bygdens folk för kortspel och fika. Det är en viktig samlingspunkt för de äldre 
innevånarna och andra daglediga. Deltagarantalet varierar mellan 12-18 personer.

Julmarknad
Varje måndag från mitten av september till första veckan i december träffas julmarknadsgruppen 
för att arbeta med hantverk som sedan säljs på julmarknaden i december.

Frösunda växtverk
Frösunda växtverk, som är en grupp som praktiserar ekologisk odling i stationshusträdgården. De 
håller på att skapa en trädgård med bland annat gamla växter från trädgårdar i Frösunda. De 
använder stationshuset som planeringslokal från april till september.

Loppis
Loppisgruppen är en grupp som bemannar loppisen i stationens godsmagasin. De har sina 
sammanträden i stationen och där förbereds fikat till varje loppistillfälle.Loppisen har öppet maj – 
september ungefär. Vissa veckor bara på söndagar och vissa både lördag och söndag. Under 2021 är 
det både lördag och söndag från mitten av maj till och med juni. I samband med loppis är stationen 
öppen för allmänheten. Där finns information om Roslagsbanan och hur föreningen räddade 
stationen från rivning. När det har varit dåligt väder har det gått att fika i stationen. Annars serveras 
fika i magasinet och ute. I år är stationen också fylld med loppissaker. Dessutom har Kulturnämden 
placerat utställningen ”Svart och Vitt” i stationshuset under loppissäsongen. Så i år är det extra 
många som besöker stationen.

Sammanträden
Hembygdsföreningens styrelse sammanträder i stationshuset. Även stationshusgruppen, som 
ansvarar för drift och renovering av stationen, har möten där. Så också vårmarknadskommittén som 
består av representanter för Skytteföreningen, Frösunda sportklubb, Vallentuna församling och 
Hembygdsföreningen. De planerar Frösunda vårmarknad från oktober – maj, ungefär en gång i 
månaden. Under 2019 och 2020 sammanträdde redaktionskommittén för boken ”Frösunda – från 
norr till söder, från nu till då” i stationen.
Stationen har också hyrts av vägföreningar och markägarföreningar i bygden för sammanträden.
Långhundraledsgruppen, en sammaslutning av hembygdsföreningar utmed Långhundraleden, har 
haft en del sammanträden i stationen. 

Andra uthyrningar
Stationshuset kan hyras av andra än medlemmar i hembygdsföreningen. SL har hyrt in sig ibland. 
Det har även varit födelsedagsfester, kompisfester och begravningkaffe i stationen. 
Kommunen har inbjudit Vallentunas hembygdsföreningar till träff i stationshuset vid flera tillfällen.

Fester
Hembygdsföreningen har de senare året firat varje gång en yttervägg har renoverats. Då bjuds 



allmänheten in och stationshuset förevisas och guider finns på plats. Sveriges hembygdsförbund 
uppmanar varje år att i september hålla hembygdsgårdar öppna. Frösunda hembygdsförening är 
medlem där. Stationen har haft öppet för besök vid flera sådana tillfällen under åren.

Driftsbidrag

För att kunna driva stationshuset krävs vissa saker. En är värmen. Huset har direktverkande el. Det 
drar mycket energi tyvärr. För ett par år sedan så installerades en luft-luftvärmepump hos 
hyresgästen. Det drog ner kostnaden något. På nedervåningen finns ingen sådan. Därför får vi dra 
ner och sätta på värmen manuellt. Termostaterna fungerar inte så bra. Våra radiatorer är gamla och 
bör bytas ut. 2020 var värmekostnaden för hela huset 27 498 kronor. I år tror vi att det kommer att 
kosta 35 000 kronor. Vi hoppas att renoveringen kommer att sänka värmekostnaderna. Vi har bytt 
panel, fönster och isolerat tre sidor av stationen. Nu återstår den fjärde. Därför har vi inte haft råd 
att sätta en värmepump på nedervåningen än. Även vinden behöver ny isolering och grunden.
Varje år har avloppet frusit på vintern. Vi har ibland fått tömma avloppstankern tre gånger per år. 
Rören har varit dåliga så en del avloppsvatten har runnit rakt ut. Efter nya nationella krav så 
besiktigades vår avloppsanläggning av kommunen. Man krävde att vi skulle göra en ny. Eftersom vi 
hade en del större evenemang vid stationen där många ansågs behöva uppsöka toalett så var vi 
tvungna att göra ett större avlopp. Det blev en dubbel markbädd som kostade 200 300 kronor. Den 
blev klar våren 2020.
Vi har också haft utgifter för sophantering och slam på 4 330 kronor under 2020.
Huset ligger på ofri grund. Därför betalar vi arrendeavgift till SL. 2020 betalade vi 3 420 kronor.

Vänligen, Margareta Hellsten, ordförande
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